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 وزارة القوى العاملة والهجرة
 اإلدارة العامة للتشغٌل بالداخل

 مدٌنة نصر -شارع ٌوسف عباس  3

 55390322فاكس/ -ت

 
 
 
 

 شركة الضفائر الكهربائٌة 
 ) كوفات اٌجٌبت (

 المنطقة الصناعٌة الثالثة  
 أكتوبر3 – 533قطعة 

 بجوار شركة ٌونٌون اٌر القدٌمة
 9057293الرقم التؤمٌنً / 

 دٌر المسئول / حمزة محمود حمزةالم
 99555227323ت/

99557277009 

 عدد
 مإهل متوسط  -عامل إنتاج   29

     إعدادٌة  -      
 من الجنسٌن  -      

 ٌوم الجمعة اجازة 3:39:2مواعٌد العمل : 
 جنٌه  9959الراتب : 
 ٌوجد إضافً وزٌادة سنوٌة  -المزاٌا :
 سكن للمغتربٌن  -          

 تؤمٌن صحً واجتماعً  -          
 توفٌر وسٌلة مواصالت -          

المنٌب   -فٌصل  -الهرم  -من رمسٌس 
شبرا الخٌمة   -إمبابة  -العمرانٌة 

 أكتوبر
 
 
 

 دج للسٌاحة إنٌو 

 سٌاحة داخلٌة  -عمرة  -طٌران حج 
 شارع سمٌر عبد الرءوف 52

 امتداد مكرم عبٌد  
 5903الرقم التؤمٌنً/ 

 المسئول/ رأفت السٌد سلٌم المدٌر
 99959922332ت/

 عدد
 موظف حجز تذاكر طٌران   59
 موظف سٌاحة داخلٌة   59

 الشروط: مإهل عالً مناسب 
 مناسب -مإهل عالً  -سكرتارٌة  99

 سنة 32:55السن:  -الشروط:
 من الجنسٌن  -          

 الراتب: حسب الخبرة 
 

 بدون خبرةالشركة تقبل مإهل عالً 
ٌبدأ الراتب  –شهر بدون مقابل  –رٌب للتد

 جنٌه 9599بعد فترة التدرٌب 

 

 لٌونً واٌرنج سٌستمز اٌجٌبت
 الحً السابع –المنطقة الحرة 

 مدٌنة نصر
 9292393الرقم التؤمٌنً / 

 99933395952-55723325ت/ 
99999302323-99999302922 

 المدٌر المسئول / شرٌف ندا معوض

 عدد
 ئر سٌارات ضفا –عامل تجمٌع  299
 متوسط  –مإهل فوق المتوسط         
 من الجنسٌن –إعدادٌة  -        
 سنة 29:92السن: 
 حافز 529جنٌه + 9939الراتب: 
 بدل إضافً      -توفٌر مواصالت  -    المزاٌا:
 اجتماعً  -تؤمٌن صحً  -       
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 سنوات 3شهور واألسرة بعد  3بعد        
 العامحافز فً نهاٌة  -       

 

الصم والبكم ضمن نسبة  تقبل تعٌٌنالشركة 
 لذوي القدرات الخاصة % 2الـ 

 

 مواعيذ الـقئبالث الشخصيت

 بـقر الشركت صبئحئ   9 كل ثالثئء السئعت 

 الحً السابع -مدٌنة نصر  -المنطقة الحرة 

 

 حداد للتصنٌع والتجارة
 كوم اوشٌم منطقة صناعٌة أولً  

 الفٌوم - 597قطعة 
 5237327التؤمٌنً / الرقم 

 99559533252-0593535ت/ 
 المدٌر المسئول / سعد كمال 

 عدد
 عامل سنجر  92
 عامل اوفر  32
 عامل مكواة    2

 تعبئة -عامل جودة  - عامل اورلٌه   92
 الشروط: من الجنسٌن

 جنٌه 9999الراتب: 
بدل  –المزاٌا: تؤمٌن صحً واجتماعً 

 توفٌر وسٌلة مواصالت –وجبات 
 

 وس للتسوٌقنا
 طرٌق مصر حلوان الزراعً 59

 المعادي  – 95الدور 
 5252292الرقم التؤمٌنً / 

 99922523995ت/ 
 المدٌر المسئول / مهاب هللا محمود

 عدد
 أخصائً خدمة عمالء   9999
 أخصائً دعم فنً  9999

 ) عبر الهاتف (                              
 لغة انجلٌزٌة متوسطة –الشروط : 
 جنٌه 9299الراتب : 
 أخصائً أول خدمة عمالء 9999
 إجادة اللغة االنجلٌزٌة  -        
 جنٌه 5999 الراتب:        

 من الجنسٌن –الشروط: مإهل عالً 
 سنة 50السن: ال ٌزٌد عن   
 

 الدقهلٌة للدواجن
 الدقهلٌة -مٌت غمر  –دماص 
 99932923293ت/ 

99993309339 
 الجنديالمدٌر المسئول / اٌمن 

 عدد
   بكالورٌوس طب  -طبٌب بٌطري  999

 جنٌه 5599:5999 -بٌطري         
    بكالورٌوس زراعة  -مهندس زراعً   999

 معهد تعاون زراعً  -        
 جنٌه 5999:97999 الراتب:        

 مهندس مٌكانٌكا إنتاج   59
 بكالورٌوس هندسة  -      
 جنٌه 3999:5299  الراتب:      
     خبرة   –ور امهندس مٌكانٌكا ب   59

 بكالورٌوس هندسة                 
 جنٌه 3999:5299 الراتب:       
 بكالورٌوس تجارة  –محاسب    99

 جنٌه 5599:5999 الراتب:      
 خبرة -فنً صٌانة مٌكانٌكا   39
 بدون  –مإهل متوسط صناعً       
       -خبرة   -ةثانٌ -سائق رخصة أولً   29

 جنٌه 2999:3999 –بدون         
 بذون –مؤهل  –عئمل إنتئج   000

 جنٌه  5999:9299خبرة :         
 سنة 29:59الشروط العامة: السن : 
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توفٌر  –المزاٌا : تؤمٌن صحً والجتماعً 
أجازة خمس أٌام فً –إقامة للمغتربٌن 

 –ثالث وجبات  –الشهر مدفوعة األجر 
  العمل جمٌع المحافظات

 

 مستشفً الحٌاة الدولً
بجوار نادي  –شارع جرجاوٌة شرقً 
 سوهاج -الشرطة القبلً 
 5770055الرقم التؤمٌنً / 

 99952909729ت/ 
9035927999 

 المدٌر المسئول / عمرو رجب 

 عدد
 –مإهل عالً تجارة  –موظف إداري   5

 حقوق -السن 
 عامل   2
 فرد امن   9

 الشروط : مإهل متوسط
  من الجنسٌن

 الراتب : حسب الكفاءة
 

 فندق الصفا
 سوهاج -شارع الجمهورٌة  93

 5925993الرقم التؤمٌنً / 
 9035397799ت/ 

 المدٌر المسئول / ولٌد قاسم 

 عدد
 مإهل عالً  –موظف استقبال   5
 خبرة سنة –من الجنسٌن  –سٌاحً   
 –مإهل عالً  –مدٌر شئون عاملٌن   9

 سنوات 2خبرة  –متوسط 
 –مإهل فوق المتوسط  –امن موظف   5

 خبرة سنتان –متوسط 
 من الجنسٌن  –مقدم طلبات  2

 خبرة سنة      

 فنً تبرٌد وتكٌٌف  9
 جمٌع المإهالت –الشروط : 

 من الجنسٌن  –عامل مطبخ   2
 من الجنسٌن –عامل خدمات   99

 الشروط :  ال ٌشترط مإهل 
 سنة 39السن : ال ٌزٌد عن 

 الراتب : حسب الكفاءة
 

 الشركة العربٌة لصناعة الكرتون
 -المنطقة الصناعٌة األولً  –حً الكوثر 

 سوهاج
 9222023الرقم التؤمٌنً / 

 5529229/903ت/ 
99592757979 

 المدٌر المسئول / طارق ابو علً 

 عدد
 مإهل عالً –امٌن مخازن   5

 من الجنسٌن  –عامل   39
 % لذوي االحتٌاجات الخاصة 2عامل    3

 مإهل متوسط  الشروط :
 من الجنسٌن  –عامل نظافة    3

 الراتب : حسب الكفاءة 
 

الشركة المصرٌة الدولٌة للصناعات 
 الدوائٌة ) اٌبٌكو(

 سوهاج -قبلً 
 009920الرقم التؤمٌنً / 

 9035923932ت/ 
 المدٌر المسئول / نظٌم ٌوسف

99993955399  

 عدد
  بكالورٌوس  –مندوب دعاٌة طبٌة   59

 من الجنسٌن - طب بٌطري –ة صٌدل      
 

 سنة 52السن : ال ٌزٌد عن 

http://www.manpower.gov.eg/


                   Emigration &Ministry Of Manpower           والهجرة ةوزارة القوى العامل   

 "  1026"    وخـسون ثـئنيتوثـــــــــئةت العذد  " ثال     ** النشرة القوميت للتشغيل  **         
  

 

  - WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                              اإلدارة العئمت للتشغيل بئلذاخلاإلدارة العئمت للتشغيل بئلذاخل    

 جنٌه  5299الراتب : 
 

 مصنع سوهاج 
 للمشروبات والمرطبات

 المنطقة الصناعٌة الثالثة  –الكوثر 
 99577223200ت/ 

 المدٌر المسئول / سٌد إبراهٌم عبد المنعم 

 عدد
 عامل بوفٌه  9
 عامل نظافة  9

 الراتب : حسب الكفاءة
 

 تنمٌة المجتمعجمعٌة 
 للمشروعات الصغٌرة 

برج عز الدولة الشرقاوي شارع البحر  
 سوهاج
 99532709الرقم التؤمٌنً / 

  أسامةالمدٌر المسئول / 

 عدد
 مإهل عالً –أخصائً تنمٌة    3

 مإهل متوسط  – ةمٌدانٌ ةمنسق 99
 مإهل مناسب –رئٌس منسقات    2

 الراتب : حسب الكفاءة 
 

 السٌاراتالعالمٌة لصناعة 
 أكتوبر الكوثر  3شارع 

 سوهاج
 9237792الرقم التؤمٌنً / 

 المدٌر المسئول / محمد هاشم محمد 

 عدد
 محاسب    2 

 سائق رخصة ثانٌة  99
 كهرباء باور  –فنً ) مٌكانٌكا   99
 عامل  99

 الشروط : من الجنسٌن 

 جنٌه 9999الراتب : 
 

 مطعم كوك دوور
 نصر مدٌنة -كورنٌش النٌل الشرقً 

 99902372322ت/ 
 المدٌر المسئول / ٌاسر عبد المنعم 

 عدد
 مإهل فوق المتوسط  –عامل بمطعم   99

 من الجنسٌن –متوسط  -      
 سنة 39:59السن:  -      

 جنٌه 9999الراتب: 
 أمٌن مخزن   59

 جنٌه 5999الراتب: 
 العمل بنظام الوردٌات للذكور -

 اإلناث فترة صباحٌة فقط - 
 

 سمارت وتراٌجٌبت شركة
 اعلً مطعم وصاٌة 92شارع 

 5770055الرقم التؤمٌنً/ 
 ئٌل االمدٌر المسئول/ روف

  99559777595ت/ 

 عدد
 متوسط  -مإهل عالً  -مبٌعات  بمندو  52

  سنة 35:59السن:       
 ساءا  م 2 : 99عمل:ال -     

 جنٌه + عمولة  9999الراتب: 
 

 شركة ابن سٌنا فارما
  ماخمٌ -الكوثر  -صناعٌة لهناجر الا

 سوهاج
 5230522الرقم التؤمٌنً / 

 2705997ت/ 
 المدٌر المسئول / مصطفً احمد 

 
 عدد
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 مإهل متوسط  –سائق رخصة ثالثة   5
 سنة 39السن: ال ٌزٌد عن 

 + عمولة  729الراتب: 
 

 الخاصة لذوي القدرات% 2نسبة استٌفاء ل
 من الجنسٌن –مإهل متوسط  –عامل   3

 سنة 39: أقل من السن 
 الراتب : حسب الكفاءة

 

 سوهاج –فندق ناٌل ترٌجر 
 فندق عائم

ش الكورنٌش الشرقً امام مستشفً راشد 
  -مدٌنة ناصر  –حمادي 

 99933222720ت/ 
99575529570 

 المدٌر المسئول / علً السٌد 

 عدد
 مإهل عالً -استقبال موظفة   5

 العمل فترة صباحٌة -    
 لعمل فترة مسائٌةا –س مان هاو  3
 من الجنسٌن –عامل سرفٌس   2

 الشروط: مإهل متوسط 
 : توفٌر إقامة االمزاٌ

 الراتب: حسب الكفاءة والمقابلة
 

 شركة مٌد للحبوب
 المنطقة الصناعٌة الثانٌة 

 الفٌوم  -كوم اوشٌم 
 5937003الرقم التؤمٌنً / 

 99952955220ت/ 
  هالمدٌر المسئول / محمد جمع

 عدد
 خبرة سنة –شرف إنتاج م   9
 خبرة سنة –مخازن  أمٌن   3

 جنٌه 9999الراتب: 

 خبرة سنة –من أفرد    3
 الشروط: مإهل متوسط

 إنتاجعامل  92
 عامل خدمات   5
  ذوي القدرات الخاصة% 2عامل    5

 جنٌه 9999الراتب: 
 الشروط العامة : ٌفضل من سكان طامٌة 
 المزاٌا: ٌوجد تؤمٌن صحً واجتماعً 

 توفٌر وسٌلة مواصالت -         
 

 شركة ستاٌل لصناعة السٌرامٌك
 )الفراعنة(

 أوشٌم  -طامٌة سكوم  –الفٌوم 
 المنطقة الصناعٌة 

 5952797الرقم التؤمٌنً / 
 5592922-5592929/922ت/ 

  هالمدٌر المسئول / محمود جمع

 عدد
 مهندس مٌكانٌكا  59
 مهندس كهرباء  59

 مٌكانٌكا - دسةالشروط : بكالورٌوس هن
 كهرباء -                                   

 مإهل متوسط صناعً -فنً فرز   99
 الشروط العامة:

 سنة 57السن: ال ٌزٌد عن             
 الراتب: حسب الكفاءة

 تؤمٌن صحً واجتماعً -المزاٌا: 
 توفٌر وسٌلة مواصالت  -          
 ت بدال   - ) أماكن تجمع (         
 منح فً األعٌاد وشهر رمضان  -         

 ومولد النبً  -                         
 

 جنٌه للفنً 9999الراتب: 
 

 روكس بالست
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 للمنتجات المعدنٌة والبالستٌكٌة 
مصر الجدٌدة  –شارع مراد بك  50

 إسماعٌلٌة 
 99955233277-99932555992ت/

 هالمدٌر المسئول / احمد سعٌد عبد

 عدد
 بكالورٌوس هندسة  -مهندس مٌكانٌكا    2

 العمل بالعبور -حدٌث التخرج  -     
 جنٌه حد ادنً 5299 الراتب:     
 ال ٌشترط مإهل –عامل إنتاج  99
 العمل بالنهضة والعبور -     
 جنٌه 9299 -من الجنسٌن  -     
 العمل بالعبور -فنً صٌانة مٌكانٌكا    2

 افز + الحجنٌه 9299 الراتب:     
 سنة 32:52السن: الشروط العامة:

 المزاٌا: توفٌر وسٌلة مواصالت 
 -السالم  حتىدائري  -الخٌمة شبرا  -

 الشباب (–العبور 
شبرا النخلة   -الشرقٌة  -شبٌن القناطر   -

 - التجنٌد –جسر السوٌس  -انشاص 
 العاشر
 
 

 المهندسٌن 
:  محمود تحسٌن باألستاذ / االتصال

99932555992  
 عامل اإلنتاج

 محمود محمود باألستاذ / االتصال
99955537079  

 الفنً
 باألستاذ / احمد سعٌد االتصال 

 99955233277  

 

 للخدمات والصٌانة ةالشركة الدولٌ

 ) توب سٌرفٌس (
 أ شارع عماد الدٌن القاهرة 92

 5993730الرقم التؤمٌنً / 
 99555539339ت/ 

57270709 - 57270737 
 ول / محمد عبد المنعمالمدٌر المسئ

  99932999395-99525229039/ت
 أ / سمٌر سوٌلم

 عدد
 مإهل متوسط  –من أمراقب   29
 جنٌه 9299:9999الراتب :       
 ال ٌشترط مإهل  -فرد نظافة   29

 جنٌه 9999:799 - من الجنسٌن -       
 سنة 29:59السن: الشروط العامة: 

 ساعة 95 –ساعات  2العمل:               
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -المزاٌا: 
 توفٌر وسٌلة مواصالت  -         

 داخل القاهرة  :مناطق العمل
شٌراتون  -مدٌنة العبور  -ت إدارٌة آمنش -

المعادي   -وسط البلد  -لماظة أ -
 المهندسٌن

 

 مترو ماركت
 طرٌق مصر حلوان الزراعً  23

 خلف مستشفى القوات المسلحة 
 أعلى مترو ماركت -برج اللإلإة 

 52592929-99552222222ت/ 
 أ: هٌثم زٌنهم –المدٌر المسئول/ أ: سالً 

 عدد
 كاشٌر  999
 خدمة عمالء 929

  متوسط –مإهل عالً  -الشروط:
 من الجنسٌن -      

 جنٌه 9329الراتب: 
 ثالثة –ثانٌة  –درجة أولى  - سائق  29
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 جنٌه + بدالت 9299الراتب:  
 بقال  29
 اكسم  29
 جزار  29

 الشروط: مإهل متوسط
 جنٌه 9299:  9399الراتب: 
 مساءا  2صباحا :  2:2العمل   -المزاٌا: 
 راحة الجمعة والسبت -         
 اجتماعً -تؤمٌن صحً  -         
 بدالت  -         

 

 سٌكٌورٌتاس اٌجٌبت 
 شارع الفرٌق محمد إبراهٌم  59

 مكرم عبٌد –خلف معرض السالب  
 نة نصرمدٌ 

 5959950الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ سامر السٌد سعادة 

 99993039733-99999929029ت/

 عدد
 مإهل متوسط  -فرد أمن شركات  929
 سنة  32:  92السن:  -       
 أكتوبر ( 3العمل )  -       

 وجبتٌن –المزاٌا: توفٌر سكن 
 جنٌه  9399الراتب: 

 فرد أمن شركات    29
 المإهل ال ٌقل عن متوسط  -       
 سنة  29:  59السن:  -       
 مناطق العمل -       

 التجمع الخامس ( –) المعادي          
 جنٌه 9329الراتب: ٌبدأ 

 فرد أمن شركات   29
 سنة  22:  59السن:       

 مواصالت داخلٌة –المزاٌا: توفٌر سكن 
 جنٌه 9399الراتب: ٌبدأ 

  فرد أمن شركات 999

 سنة  29:  90السن:        
 مناطق العمل:  -       

 جسر السوٌس  -) ألف مسكن        
 مصر الجدٌدة ( -                       

 جنٌه 9299الراتب: 
 فرد أمن مول  29
 العمل بدائري المعادي -      
 سنة 22:  59السن:  -ساعات  2 -      

 جنٌه  9399الراتب: 
 ال ٌقل عن اإلعدادٌة الشروط : المإهل 

 

 مصانع العز
 للدرفلة  

 ) مصنع االختزال المباشر (
 الغردقة -طرٌق العٌن السخنة  22الكٌلو 

 السوٌس
 5322922الرقم التؤمٌنً /

 المدٌر المسئول/ محمد عبد الرحمن 
 203999/935ت/

 عدد
 مهندس صٌانة مٌكانٌكٌة    3

 حدٌثً التخرج -     
 ة ) مٌكانٌكا (بكالورٌوس هندس -     
 سنة 57:  55السن:  -     

 جنٌه 2999الراتب: 
 فنً صٌانة مٌكانٌكٌة    3
 فنً صٌانة كهربائٌة   3

 الشروط:
 مإهل متوسط صناعً  -          

 سنوات ( 2)                      
 حدٌثً التخرج -          
 سنة 52:  92السن:  -          

 جنٌه 5999الراتب:  
 

 ٌس للحدٌد والصلبالسو
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 بعد محطة كهرباء عتاقة  -األدبٌة 
 السوٌس
 9200522الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أ: عالء
 3539293/935-99999253923ت/ 

 عدد
 بكالورٌوس هندسة –مهندس إنتاج    2

 جنٌه 3299الراتب: -) فلزات (      
 مٌكانٌكٌة ( -فنً صٌانة ) كهربائٌة  99
 درافٌل ودرفلةفنً خراطة    2

 سنوات 2:  5خبرة  -     
 مإهل متوسط صناعً -الشروط: 

 خمس سنوات  -                          
 الشروط العامة: 

 سنة  57السن: ال ٌزٌد عن  -            
 سنوات 3خبرة ال تزٌد عن  -            

 مالحظ خراطة درافٌل وشرشرة    5
   س خم -مإهل متوسط صناعً  -     
 سنة 39السن: ال ٌزٌد عن  -سنوات       
 سنوات  2خبرة  -      

 جنٌه 5299الراتب: 
   وسٌلة مواصالت داخل  رتوفٌ -المزاٌا: 

 السوٌس فقط              
 تؤمٌن ومعاش  -         
 حوافز إنتاج  –تؤمٌن صحً خاص  -         
 ممٌزات عٌنٌة -         

 
 
 
 
 
 
 
  

 شركة العز

 صناعة الصلب المسطحل 
 السوٌس -طرٌق العٌن السخنة  22الكٌلو 

 5322922الرقم التؤمٌنً /
 المدٌر المسئول/ محمد خطاب 

 99999025959-3529339/935ت/

 عدد
 كهرباء ( –مٌكانٌكا  –فنً ) إنتاج   79

 مإهل متوسط صناعً -      
 سنة 53السن :ال ٌزٌد عن  -      
 تسنوا 3:  9خبرة:  -      
 جنٌه 5999الراتب:      
 كهرباء ( -مهندس ) مٌكانٌكا   2

 سنة 39السن: ال ٌزٌد عن     
 جنٌه 2999الراتب:     

 وجبة  -تؤمٌن صحً  -المزاٌا: 
 انتقاالت داخل السوٌس  -         

 للتقدٌم فً القاهرة: على العنوان 
 المهندسٌن –شارع لبنان  32

 األوراق المطلوبة:
 ذاتٌة السٌرة ال -
 صورة شهادة المٌالد  -
 صورة شهادة التخرج  -
 صورة البطاقة  -
 الموقف من التجنٌد -
 

 شركة زد عبر البحار
شارع إبراهٌم متفرع  37الفرع الرئٌسً: 

مصر  –روكسً  –من شارع الحجاز 
 القاهرة –الجدٌدة 

 المدٌر المسئول/ ا: أٌمن هالل
 52222225ت/ 

 عدد
 متوسط -الً مإهل ع -فرد أمن   599

 سنة 22:  59الشروط:السن: 
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 جنٌه 9599الراتب: 
 سكن للمغتربٌن –المزاٌا: توفٌر زي 

 اجتماعً –تؤمٌن صحً  -        
 توفٌر وسٌلة مواصالت -        
 أجازات –راحة أسبوعٌة  -        
 % سنوٌا  99زٌادة  -        
 منحة عمرة للمتمٌزٌن -        

 مناطق العمل
 أكتوبر 3 –القرٌة الذكٌة  –رة القاه

العبور    -العاشر من  رمضان  –وأبو رواش 
المنوفٌة   -اإلسكندرٌة وبرج العرب  -بدر 

الغردقة   -شرم الشٌخ  -الدقهلٌة  -القلٌوبٌة 
 بورسعٌد -العٌن السخنة  -السوٌس 

 مسوغات التعٌٌن :
 أصل شهادة المٌالد + صورة منها- 
 صورة منهاأصل شهادة المإهل +  -
 أصل الموقف من التجنٌد + صورة منه -
 كعب عمل من مكتب العمل  -
 صحٌفة الحالة الجنائٌة -
 باسم شركة زد عبر البحار -
 صورة البطاقة الشخصٌة  -

 

 الشرطة الوطنٌة لالتصاالت
 برج زمزم -شارع محمد على والثالثٌنً 

 9072375الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ أحمد محمود

 3555237/933-99572923999ت/

 عدد
 مإهل عالً  –مسئول مبٌعات   59

 خبرة سنتٌن –من الجنسٌن  -      
 سنة 39السن: ال ٌزٌد عن       

 الراتب: حسب المقابلة

 نٌوستار  للمالبس الجاهزة
 لصناعة وتصدٌر المالبس 

 المنطقة الحرة العامة لالستثمار

 99559330599ت/ 
99552222203 

 عدد
 متوسط  -مإهل عالً  -مشرف جودة   39
 مإهل متوسط –عامل حٌاكة   29

 الشروط: من الجنسٌن
 سنة 32السن: ال ٌزٌد عن 

 

 تمٌز اٌجٌبتٌساس أي واٌرٌج س
 كهربائٌة للسٌاراتال سالكاألصناعة ل

 الحوض السمكً -المنطقة الصناعٌة 
 جنوب بورسعٌد 

 5529252الرقم التؤمٌنً / 
 99959902229-99999022303ت/

 المدٌر المسئول / مٌرهان عبٌد

 عدد
 جمٌع المإهالت -عامل إنتاج  299

 من الجنسٌن  -        
 حافز انتظام 999جنٌه +  9599الراتب: 

 مهندس مشرف جودة   299
 جمٌع التخصصاتبكالورٌوس هندسة  -     
 جنٌه 5599 الراتب:  
   

 شركة دلتا للتؤمٌن
 ) الحٌاة( 

 واوجٌنا  شارع الجمهورٌة
 الدور األول –برج الصفوة كالس 
 999723الرقم التؤمٌنً / 

-99579999393 ت/
99993290552 

 المدٌر المسئول / منً محمد

 عدد
 % عمولة 52 -الراتب مسئول مبٌعات  999
 وكٌل مبٌعات  99
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 مدٌر مبٌعات  99
 من الجنسٌن -مإهل عالً -الشروط:
 خبرة سنتٌن  -          
 سنة 39:59السن: 
 جنٌه  3999:9399الراتب: 

 

 مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة
 بسوهاج
 أسٌوط -طرٌق سوهاج 

 5329003/903 - 5355979ت / 

 

 وحدة التشغٌل بالمدٌرٌة

 

 شركة أمان مصر
 شارع عبد الحلٌم 

 متفرع من شارع الجمهورٌة
 5277225الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أنور محمود
 5329003/903ل/ ت/ وحدة التشغٌ

 عدد
 مإهل متوسط  -فرد أمن   99

 الراتب: حسب المقابلة 
 

   شركة القائد
 لألمن والحراسة

امتداد شارع  -شارع شحاتة شحرور 99
 سوهاج  –بعد بٌت الرحمة  –الجمهورٌة 

 5797320الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ عمٌد: أحمد عمران خالد

 5329003/903ت/ وحدة التشغٌل/ 

 عدد
 متوسط -مإهل عالً  -فرد أمن   99

 سنة 29:  59السن:       

 الراتب: حسب المقابلة
 

 مكتب مقاوالت 
 مركز المنشؤة -الدوٌرات 

 5332255الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ محمود رشدي صدٌق

 5329003/903ت/ وحدة التشغٌل/ 

 
 عدد
 مإهل متوسط  –مدٌر مسئول    9

 ابلةالراتب: حسب المق
 

 مكتب مقاوالت 
 مركز العسٌرات –أوالد جبارة 

 5723255الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ كمال جابر احمد 

 5329003/903ت/ وحدة التشغٌل/ 

 عدد
 من الجنسٌن  –مهندس    9

 الراتب: حسب المقابلة
 

فرص عمل عادٌة بالمنشآت الواقعة فً  
 دائرة عمل مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة

 بسوهاج

 عدد
 لمخبز بلدي  –عجان  –خراط    5

 المنشؤة - 255329الرقم التؤمٌنً/      
 لمخبز بلدي  –عجان    9

 المنشؤة – 5335352الرقم التؤمٌنً/      
 مدٌر مسئول    9
 خراط لمخبز بلدي –فران    5
 المنشؤة – 30573732الرقم التؤمٌنً/      
 عاملة لمحلج دقٌق    9

 المنشؤة – 5237522م التؤمٌنً/ الرق     
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 فران لمخبز بلدي    9
 المنشؤة – 75792933الرقم التؤمٌنً/      
 فران لمخبز بلدي    9

 المنشؤة – 9023392الرقم التؤمٌنً/      
 خراط لمخبز بلدي    9

 المنشؤة – 253959الرقم التؤمٌنً/      
 

 للحصول على البٌانات التفصٌلٌة
 نشآتوعناوٌن هذه الم

 ٌرجع فً ذلك لمدٌرٌة القوى العاملة
 والهجرة بمحافظة سوهاج
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